


                                                                      ក    N29/21ររមីាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
១~រពះរាជរកម 

២២-៧-២០២១ -រពះរាជររម នស/ររម/០៧២១/០០៨ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្បាបស់តីពី ការអនុមត័យល់រពមបលើ
ការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលននរពះរាជាណាច្បរររមពុជា ឱ្យររុមហុ៊នអគ្គិសនីបវៀតណាមនន
សាធារណរដ្ាសង្គមនិយមបវៀតណាម សរាបធ់ានាបលើការទិញថាមពលអគ្គិសនីពីរបបទស                          
បវៀតណាម  ៤៤៧៩ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
១៦-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣០ សតីពី ការបញ្ចបម់ុខតំណណង្ឯរឧតតម ឌុច សវុណ្ណា រ ី    

ពីរដ្ាបលខាធិការ ររសួង្ទំនារទំ់នង្ជាមយួរដ្ាសភា រពឹទោសភា និង្អធិការរិច្បច ៤៤៩៨ 
១៩-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣១ សតីពី ការណតង្តំង្មុខតំណណង្ឯរឧតតម                                     

ស្រសង វងសស្ ៀង ជាអនុរដ្ាបលខាធិការ ននររសួង្មហានផៃ ៤៤៩៩ 
១៩-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣២ សតីពី ការដ្ឋរឱ់្យចូ្បលនិវតតនន៍ាយនគ្របាលថាៅ រ ់                       

ឧតតមបសនីយ ៍ររបខណ័ឌ មន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ននររសួង្មហានផៃ ៣០ របូ ៤៥០០ 
១៩-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣៣ សតីពី ការតបមលើង្ឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ថាៅ រ ់                            

ឧតតមបសនីយ ៍និង្ថាៅ រវ់របសនីយ ៍ននរង្បោធពលបខមរភូមនិៃ មុនចូ្បលនិវតតន ៍២២ របូ ៤៥០៣ 
២២-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣៥ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបរគ្ឿង្ឥសសរយិយស                  

តមលំដ្ឋបថ់ាៅ រ ់ច្បំប ះនាយទាហាន ៥ របូ ៤៥០៥ 
២២-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣៦ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបរគ្ឿង្ឥសសរយិយស                  

តមលំដ្ឋបថ់ាៅ រ ់ ចំ្បប ះនាយទាហានចំ្បណុះការោិល័យទី៣ និង្ការោិល័យទី៥                         
បញ្ជា ការដ្ឋា នរង្ទព័បជើង្បោរ ៥៣របូ ៤៥០៦ 

២៣-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣៧ សតីពី ការណតង្តងំ្ និង្ផតល់ឋានៈជាសាជិរររុម                        
បលខាសបមតច្បអគ្គមហាបសនាបតីបតបជា   ុន សសន នាយររដ្ាមន្តនតីននរពះរាជាណាច្បរររមពុជា 
៣ របូ បណនែមបលើមុខងារបច្បចុបំនៅ បដ្ឋយពំុទទួលរបារបំ់ណាច្បមុ់ខងារ ៤៥០៩ 

២៦-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣៨ សតីពី ការណតង្តងំ្ និង្ផតល់ឋានៈដ្ល់ឯរឧតតម                           
លវី ទីជា ជាជំនួយការឯរឧតតម អ កុ រាថ្នា  រដ្ាមន្តនតរីបតិភូអមនាយររដ្ាមន្តនតី ានឋានៈ
បសមើ                    អគ្គនាយរ ៤៥១០ 

 
 



ខ 
២៦-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៣៩ សតីពី ការណតង្តងំ្ និង្ផតល់ឋានៈឯរឧតតម អ ុ៊ុំ សមុន្ថា  

ជាទីរបឹរា ននគ្ណៈវសិវរររមពុជា និង្ណតង្តងំ្ និង្ផតល់ឋានៈឯរឧតតម នួន ចំណូល ជា                     
អគ្គបលខាធិការរង្ ននអគ្គបលខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈវសិវរររមពុជា របស់ររសួង្ការងារ និង្                              
បណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ានឋានៈបសមើ អនុរដ្ាបលខាធិការ ៤៥១១ 

២៦-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៤០ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបរគ្ឿង្ឥសសរយិយស                  
ច្បំប ះនាយទាហាន ននរង្វសិវរមមបលខ៣៩៦ ៨ របូ ៤៥១២ 

២៦-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៤១ សតីពី ការណតង្តងំ្ និង្ផតល់ឋានៈ ជាទីរបឹរាឯរឧតតម               
រិតតិនីតិបកាសលបណឌិ ត ងួន ញុលិ អនុរបធានទី១ រៅុង្នីតិកាលទី៦ ននរដ្ាសភា ៩របូ បដ្ឋយ                  
ពំុទទួលរបារប់ំណាច្បម់ុខងារ  ៤៥១៣ 

២៦-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៤២ សតីពី ការបញ្ចបម់ុខតំណណង្ ឯរឧតតម ស្ទព រដ្ឋា វណា  
ពីជំនួយការ ឯរឧតតម រាជញ ចនទ និង្ណតង្តងំ្ និង្ផតល់ឋានៈឯរឧតតម សាន ចំស្រ ើន ជា
ជំនួយការឯរឧតតម សរ ចំរងុ របធានគ្ណៈរមមការ សិទោិមនុសស ទទួល រយបណតឹ ង្ អបង្េត 
និង្ទំនារទំ់នង្រដ្ាសភា រពឹទោសភា រៅុង្នីតិកាលទី៦ ននរដ្ាសភា ានឋានៈបសមើ អគ្គនាយរ ៤៥១៤ 

២៩-៧-២០២១ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥៤៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិណខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូបនីយរមម      
ដ្ល់បោរ វ៉ា ង ជាងំ ួយ  (WANG JIANGHUAI) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន   ៤៥១៥ 

II~រាជរដ្ឋា ភិាល 
                                                          ១~អនុរកឹរយ 
៣០-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ១០៤ អនររ.បរ  សតីពី ការកាតប់ វ្ៀលដី្ទំហំ ៤ ហិរត ៨៨ អា សែិតបៅរសុរ                 

នរពនប ់បខតតរពះសីហនុ បច្បញពីណដ្នគ្រមបនរពប ើឆ្ៅ  ំ២០០២ បធវើអនុបបោគ្ ជាដី្ឯរជនរបស់
រដ្ា និង្ផតល់រមមសិទោិជូនរបជាពលរដ្ា ៤៥១៦ 

២-៧-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ១០៥ អនររ.បរ  សតីពី ការបផៃរឥណទានថវកិា ៤៥២១ 
២-៧-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ១០៦ អនររ.បរ  សតីពី ការបផៃរឥណទានថវកិា ៤៥២៣ 
៦-៧-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ១០៨ អនររ.បរ  សតីពី ការបផៃរការចុ្បះបញ្ា ីសារបពើភណឌ រទពយសមំតតរិដ្ារបស់                   

រដ្ាបាល ឃំុណរពររការនូវដី្ទំហំ ១១១ ២៨១ណមរ៉តកាបរ ៉ បៅរៅុង្បញ្ា ីសារបពើភណឌ រទពយសមំតតរិដ្ា
របស់បញ្ជា ការដ្ឋា នអង្គររស អគ្គបញ្ជា ការដ្ឋា នននរង្បោធពលបខមរភូមនិៃ ននររសួង្ការ រជាតិ ៤៥២៥ 

៨-៧-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ១០៩ អនររ.បរ  សតីពី ការបរៀបចំ្ប និង្ការរបរពឹតតបៅរបស់ររុមរបឹរាបវជាសាន្តសត
ននបបឡាជាតិសនតិសុខសង្គម ៤៥២៧ 

 
 



គ 
៩-៧-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ១១០ អនររ.បរ  សតីពី ការកាតប់ វ្ៀលដី្ទំហំ ៥៨,៨៤ ហិរត បច្បញពីតំបន ់                 

បរបើរបាស់បដ្ឋយចី្បរភាពននឧទានជាតិរពះមុនីវង្ស (បូរបោ) រំណតត់មអនុររឹតយបលខ ១៨៤                      
អនររ.បរ  ចុ្បះនថៃទី១២ ណខ សីហា ឆ្ៅ  ំ២០១១ រំណតជ់ាតំបនស់ហគ្មន ៍និង្ផតល់រមមសិទោជូិន
របជាពលរដ្ា  ៤៥៣២ 

១៤-៧-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ១១២ អនររ.បរ  សតីពី ការបផៃរឥណទានថវកិា ៤៥៣៥ 
២២-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០២ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មុខតំណណង្មន្តនតនីគ្របាលជាតិរមពុជា ៤៥៣៧ 
២២-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០៣ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្ឋានៈរគូ្នគ្របាលជាតិរមពុជា ៤៥៣៨ 
២៣-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០៤ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៣៩ 
២៣-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០៥ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៤០ 
២៣-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០៦ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្ររុមរបឹរាភបិាលននសហរោសរគ្បរ់គ្ង្

សាែ នីយបផៃរ និង្ទីោនទុរសំរាម សំណល់រងឹ្ ៤៥៤១ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០៧ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បចមន្តនតីរាជការ ៤៥៤៣ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០៨ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បចមន្តនតីរាជការ ៤៥៤៤ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣០៩ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បចមន្តនតីរាជការ ៤៥៤៥ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១០ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៤៦ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១១ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៤៧ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១២ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បច និង្ណតង្តងំ្មន្តនតីរាជការ ៤៥៤៨ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១៣ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បច និង្ណតង្តងំ្មន្តនតីរាជការ ៤៥៥០ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១៤ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បចមន្តនតីរាជការ ៤៥៥២ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១៥ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បច និង្ណតង្តងំ្មន្តនតីរាជការ ៤៥៥៤ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១៦ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បច និង្ណតង្តងំ្មន្តនតីរាជការ ៤៥៥៦ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១៧ អនររ.តត  សតីពី ការបផៃរភាររិច្បចមន្តនតីរាជការ ៤៥៥៨ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១៨ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៦០ 
២៤-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣១៩ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្ទីរបឹរាគ្ណៈរាម ធិការជាតិរបយុទោរបឆ្ងំ្

អំបពើជួញដូ្រមនុសស ៤៥៦២ 
២៥-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣២០ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៦៣ 
២៩-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣២១ អនររ.តត  សតីពី ការអនុវតតវនិយ័មន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ៤៥៦៥ 
២៩-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣២២ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៦៦ 

 
 



ឃ 
២៩-៦-២០២១ -អនុររឹតយបលខ ៣២៣ អនររ.តត  សតីពី ការណតង្តងំ្មន្តនតរីាជការ ៤៥៦៨ 

  ២~ស្សចកតីសស្រមច 
១-៧-២០២១ -បសច្បរតីសបរមច្បបលខ ៧៥ សសរ សតីពី ការទទួលសាគ ល់ជាផលូវការនូវសាសភាពររុមការងារ      

ណផៅរនីតិរមម ពនោដ្ឋរ និង្ អភបិាលរិច្បច ណផៅរឯរជនននបវទិការាជរដ្ឋា ភបិាល-ណផៅរឯរជន ៤៥៦៩ 

  III~ការងារបណ្ណត រកសងួ    
               ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសា កមម វិទាសាន្តសត បស្ចេកវទិា និងនវនវុរតន៍ 
១៨-១១-២០២០ -របកាសបលខ ៥៨១ ឧវបន.រឧ.របរ ១១ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យររុមហុ៊ន បជវ៉យបខ ហ៊វូតណវរ              

ឯ.រ បបង្េើតបរាង្ច្បររ ផលិតណសំរបជើង្ ៤៥៧៣ 
១៨-១១-២០២០ -របកាសបលខ ៥៨២ ឧវបន.រឧ.របរ ១១ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យររុមហុ៊ន ធវីន វនី បថរសាែ យ              

ឯ.រ បបង្េើតបរាង្ច្បររ កាតប់ដ្រ និង្ចារស់បមលៀរបំ រ ់ ៤៥៧៦ 
២០-១១-២០២០ -របកាសបលខ ៥៨៤ ឧវបន.រឧ.របរ ១១ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យររុមហុ៊ន ហាបំល៊ អឹណភរលឹ                  

បមនូបហវរ្ឺរងី្ ឯ.រ បបង្េើតបរាង្ច្បររ កាតប់ដ្រសបមលៀរបំ រ ់ ៤៥៧៩ 

             ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួសរ ៉ា និង ថ្នមពល 
២៦-៣-២០២០ -របកាសបលខ ០០៨០  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការសាែ នីយ

បរបង្ឥនោនៈបលខ ០០៨០ រថ.អរបរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៦ ណខ មនីា ឆ្ៅ  ំ២០២០ ៤៥៨២ 
២៦-៣-២០២០ -របកាសបលខ ០០៨១  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការសាែ នីយ

បរបង្ឥនោនៈបលខ ០០៨១ រថ.អរបរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៦ ណខ មនីា ឆ្ៅ  ំ២០២០ ៤៥៨៦ 
២៦-៣-២០២០ -របកាសបលខ ០០៨២  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការសាែ នីយ

បរបង្ឥនោនៈបលខ ០០៨២ រថ.អរបរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៦ ណខ មនីា ឆ្ៅ  ំ២០២០ ៤៥៩០ 
២៦-៣-២០២០ -របកាសបលខ ០០៨៣  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការសាែ នីយ

បរបង្ឥនោនៈបលខ ០០៨៣ រថ.អរបរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៦ ណខ មនីា ឆ្ៅ  ំ២០២០ ៤៥៩៤ 
២៦-៣-២០២០ -របកាសបលខ ០០៨៤  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការសាែ នីយ

បរបង្ឥនោនៈបលខ ០០៨៤ រថ.អរបរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៦ ណខ មនីា ឆ្ៅ  ំ២០២០ ៤៥៩៨ 

          ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមហាផ្ផទ 
១០-៨-២០២០ -របកាសបលខ ៣៣៩៤ របរ សតីពី ការចុ្បះប ម្ ះរៅុង្បញ្ា ីសាគ្ម ៤៦០២ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44794479



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44804480



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44814481



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44824482



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44834483



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44844484



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44854485



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44864486



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44874487



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44884488



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44894489



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44904490



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44914491



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44924492



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44934493



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44944494



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44954495



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44964496



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44974497



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44984498



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44994499



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45004500



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45014501



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45024502



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45034503



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45044504



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45054505



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45064506



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45074507



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45084508



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45094509



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45104510



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45114511



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45124512



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45134513



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45144514



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45154515



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45164516



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45174517



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45184518



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45194519



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45204520



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45214521



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45224522



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45234523



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45244524



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45254525



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45264526



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45274527



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45284528



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45294529



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45304530



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45314531



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45324532



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45334533



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45344534



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45354535



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45364536



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45374537



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45384538



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45394539



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45404540



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45414541



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45424542



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45434543



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45444544



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45454545



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45464546



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45474547



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45484548



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45494549



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45504550



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45514551



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45524552



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45534553



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45544554



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45554555



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45564556



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45574557



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45584558



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45594559



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45604560



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45614561



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45624562



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45634563



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45644564



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45654565



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45664566



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45674567



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45684568



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45694569



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45704570



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45714571



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45724572



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45734573



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45744574



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45754575



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45764576



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45774577



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45784578



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45794579



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45804580



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45814581



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45824582



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45834583



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45844584



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45854585



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45864586



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45874587



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45884588



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45894589



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45904590



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45914591



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45924592



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45934593



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45944594



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45954595



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45964596



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45974597



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45984598



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45994599



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46004600



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46014601



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46024602



	ឆ្នាំទី	២០		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




